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Fortsat svært for nyuddannede at få fodfæste på arbejdsmarkedet 
 

Hver 5. nyuddannet er ramt af 
ledighed i månedsvis 
 

Helt nye tal viser, at det ikke er blevet lettere for nyuddannede at finde fodfæste på arbejds-

markedet. Hver femte nyuddannet fra 2012 er gået direkte ud i mindst 20 ugers ledighed, og 

det er det højeste niveau siden 1994. Før den økonomiske krise ramte længerevarende ledig-

hed kun hver 20. nyuddannet. Den længerevarende ledighed er især et nyt fænomen blandt 

nyuddannede faglærte og professionsbachelorer, hvor mellem 15 og 20 procent i dag går di-

rekte ud i ledighed. Det skete for under 3 procent før krisen. Ledigheden blandt nyuddannede 

faglærte og professionsbachelorer er således 6-7-doblet siden 2008. 

af senioranalytiker Mie Dalskov Pihl 6. august 2013 

Analysens hovedkonklusioner 

• Hver femte nyuddannet med en erhvervskompetencegivende uddannelse i 2012 gik di-
rekte ud i mindst 20 ugers ledighed. Det er den højeste andel siden 1994 og svarer til en 
firdobling af ledigheden siden 2008. 
 

• Nyuddannede akademikere har sværest ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet efter 
endt uddannelse. Næsten hver fjerde akademiker går ledig i mindst 20 uger efter endt 
uddannelse, hvilket er 5 procentpoint mere end andre med en videregående uddannelse 
og 10 procentpoint mere end nyuddannede faglærte.  

 
• Ser man på udviklingen er den høje andel af længerevarende dimittendledige dog særligt 

et nyt fænomen for faglærte og professionsbachelorer, hvor andelen af længerevarende 
ledige blandt nyuddannede er 6-7-doblet siden 2008.  

 

• Den aktuelt høje ledighed blandt nyuddannede betyder dog på ingen måde, at det ikke 
kan betale sig at få en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det at få en uddannelse 
betyder nemlig, at unge kan halvere deres ledighedsrisiko, og samtidig viser AE’s frem-
skrivninger, at der i de kommende år vil være mangel på uddannet arbejdskraft, mens 
der vil være overskud af ufaglærte.  
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Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis 

AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede. Ud fra de nyeste registeroplysninger fra Danmarks 

Statistik er det muligt at undersøge de nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet helt frem til dem, 

der færdiggjorde deres uddannelse i slutningen af 2012.  

 

Hver fjerde nyuddannet med en erhvervskompetencegivende uddannelse gik direkte ud i mindst 13 

ugers ledighed i 2012, mens hver femte gik ud i mindst 20 ugers sammenhængende ledighed, hvilket 

svarer til over 4,5 måneds ledighed. Det er den højeste andel siden 1994, dvs. så langt tilbage som man 

kan lave denne opgørelse. 

 

Tallene for årgang 2012 dækker over en firdobling af ledigheden, siden den økonomiske krise satte ind i 

2008. I 2008 gik omkring hver 20. nyuddannet ud i mindst 20 ugers ledighed efter endt uddannelse, 

mens det i dag er hver 5. nyuddannet.  

 

Fordelen ved at se på sammenhængende ledighed er, at man får et ret sikkert mål for, hvor mange ny-

uddannede, der ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet siden de færdiggjorde deres uddannelse. Et 

mål som andelen af nyuddannede, der var ledige fx et halvt eller helt år efter endt uddannelse, ville der-

imod kunne komme til at indeholde nogle nyuddannede, der havde været i arbejde i flere måneder in-

den ledighedsperiodens begyndelse.   

 

I resten af analysen fokuseres på andelen af nyuddannede, der er gået direkte ud i mindst 20 ugers 

sammenhængende ledighed. Det er det længste, som det er muligt at følge de nyuddannede fra 2012, 

og derfor det mest egnede mål, når man vil undersøge nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet så 

langt frem som blandt dem, der færdiggjorde deres uddannelse i slutningen af 2012.   

  

Figur 1. Andel nyuddannede, der er gået direkte ud i sammenhængende ledighed 

 

Anm.: Figuren viser andelen af nyuddannede det pågældende år, der er gået direkte ud i sammenhængende ledighed i mindst 13 eller 20 uger. Se 

mere i boks 1. Opdelt på årgange fra 1. okt. året før til 30. sep. i året, ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. Dækker erhvervsud-

dannede, erhvervsakademiuddannede (KVU), professionsbachelorer (MVU) samt akademikere (LVU). 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (version maj 2013). 
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Det er især akademikere, der har svært ved at finde arbejde efter endt uddannelse, jf. figur 2. I gen-

nemsnit går 19 procent af de nyuddannede direkte ud i mindst 20 ugers ledighed, mens det blandt 

akademikere er 24 procent. Blandt nyuddannede med korte- eller mellemlange videregående uddan-

nelser, dvs. erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelorer, går 19-20 procent ud i mindst 20 

ugers ledighed, mens det blandt faglærte er omkring 15 procent.  

 

Alle nyuddannede uanset uddannelseslængde har oplevet stigende ledighed siden 2008. Men der er 

stor forskel på, hvor meget ledigheden er steget. For akademikere og personer med korte videregående 

uddannelser er andelen mere end fordoblet siden 2008, men for nyuddannede faglærte og professi-

onsbachelorer er der tale om en seks eller syvdobling. I 2008 gik 2 procent af de nyuddannede faglær-

te ud i mindst 20 ugers ledighed, mens det gjaldt godt 15 procent i årgang 2012. Tilsvarende er andelen 

af længerevarende ledige blandt nyuddannede med en mellemlang videregående uddannelse steget fra 

3 til 20 procent. Under hver 20. nyuddannet med en faglært eller mellemlang videregående uddannel-

se gik således ud i længerevarende ledighed før den økonomiske krise. Tidligere var dimittendledighed 

et relativt ukendt fænomen blandt faglærte og professionsbachelorer og ikke nær så udbredt som 

blandt akademikere og uddannede fra erhvervsakademierne.  

 

Udviklingen fra 2011 til 2012 viser ikke tegn på forbedring. Især blandt faglærte og akademikere er det 

blevet markant sværere at få fodfæste på arbejdsmarkedet inden for det seneste år.  

 

Figur 2. Andel nyuddannede, der er gået direkte ud i mindst 20 ugers sammenhængende ledighed 
fordelt på uddannelseslængde 

 

Anm.: Figuren viser andelen af nyuddannede det pågældende år, der er gået direkte ud i sammenhængende ledighed i 20 uger. Se mere i boks 1. 

Opdelt på årgange fra 1. okt. året før til 30. sep. i året, ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (version maj 2013). 

 

Erhvervsuddannelserne – højest ledighed blandt grafikere og pædagogiske assistenter 

Tabel 1 viser andelen af nyuddannede faglærte, der går ud i mindst 20 ugers sammenhængende ledig-

hed efter endt uddannelse. Som beskrevet ovenfor er det for faglærte blevet markant mere vanskeligt 

at finde arbejde efter endt uddannelse, end det var før den økonomiske krise. I 2008 var der stort set 

ingen nyuddannede faglærte, der gik ud i længerevarende ledighed, mens det nu gælder for godt hver 

7. nyuddannet.  
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Der er dog stor forskel på, hvor hårdt de forskellige uddannelser er ramt. Mens 6-10 procent af de ny-

uddannede inden for transport, jordbrug samt bygge- og anlæg går ud i længerevarende dimittendle-

dighed, så gælder det for 20-40 procent af de nyuddannede inden for de tekniske og grafiske fag og 

blandt pædagogisk uddannede. 

 

Tabel 1. Andel af nyuddannede faglærte, der er gået direkte ud i mindst 20 ugers ledighed  

  2008 2012 Ændring 2012 

  Pct. Pct. Pct.-point Antal pers. 

Handel og kontor (fx sekretærer, salgsassistenter, regnskabsas-
sistenter) 

3,1 16,5 13,4  1.135  

Bygge og anlæg (fx tømrere, snedkere, vvs) 1,8 9,5 7,7  355  

- heraf tømrere 2,1 10,0 7,9 119 

- heraf malere 1,4 12,0 10,6 48 

- heraf elektrikere 0,0 5,6 5,6 66 

Jern og metal (fx smede og mekanikere) 1,7 12,3 10,6  455  

- heraf smede 0,7 14,6 13,9 106 

- heraf mekanikere 1,3 13,6 12,3 239 

Grafisk (fx grafikere, fotografer) 17,7 37,8 20,1  201  

Teknik og industri i øvrigt (fx tekniske designere) 6,7 22,2 15,5  52  

Service (fx frisører, ejendomsassistenter) 1,8 12,9 11,1  117  

Levnedsmiddel og husholdning (fx slagtere, bagere, kokke, ernæ-

ringsassistenter) 
1,9 12,0 10,1  235  

Jordbrug og fiskeri (fx dyrepassere, gartnere) 0,7 9,1 8,4  143  

Transport mv. (fx chauffører) 1,1 6,7 5,6  100  

Sundhed (fx SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter) 1,5 15,8 14,3  1.238  

Pædagogisk (fx pædagogiske assistenter) 8,6 40,2 31,6  392  

Alle nyuddannede med en erhvervsfaglig uddannelse 2,3 14,8 12,5  4.423  

Anm.: Tabellen viser andelen af alle nyuddannede i 2008 og 2012, der er gået direkte ud i sammenhængende ledighed i 20 uger. Se mere i boks 1.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (version maj 2013). 

 

Korte og mellemlange uddannelser – kunstnere og webdesignere hårdest ramt 

Omkring hver femte med en erhvervsakademiuddannelse, der blev uddannet i 2012, gik direkte ud i 

mindst 20 ugers ledighed. Det er mere end dobbelt så mange som i 2008 og kun 5 procentpoint under 

akademikernes andel.  

 

Der er dog stor forskel på, hvor hårdt de nyuddannede er ramt. Færre nyuddannede inden for de sam-

fundsvidenskabelige akademiuddannelser går direkte ud i ledighed end inden for formidling og jord-

brug, hvor op omkring 30 procent af de uddannede fra 2012 har gået ledige i mindst 20 uger, jf. tabel 2. 

Ser man på de tekniske fag, er der dog stor spredning.  
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Tabel 2. Andel af nyuddannede, der er gået direkte ud i mindst 20 ugers ledighed, KVU  
  2008 2012 Ændring 2012 

  Pct. Pct. Pct.-point Antal pers. 

Levnedsmiddel og husholdning (fx procesteknologer) 14,4 38,1 23,7 45 

Jordbrug og fiskeri (fx jordbrugsteknologer) 5,8 26,0 20,2 32 

Samfundsfaglige 7,2 17,8 10,6 286 

- heraf markedsføringsøkonomer 8,3 17,0 8,7 75 

- heraf finansøkonomer 5,5 18,5 13,0 112 

- heraf datamatikere 6,5 20,3 13,8 37 

Tekniske 8,0 20,5 12,5 244 

- heraf installationsteknologi (fx el-installatører) 0,8 9,9 9,1 38 

- heraf produktionsteknologi (fx maskinteknikere) 8,0 33,9 25,9 57 

- heraf designteknologi (fx modelteknikere) 11,4 27,5 16,1 72 

Formidling (fx multimediedesignere) 15,2 28,3 13,1 110 

Alle nyuddannede med en akademiuddannelse 7,1 18,8 11,7 746 
Anm.: Tabellen viser andelen af alle nyuddannede i 2008 og 2012, der er gået direkte ud i sammenhængende ledighed i 20 uger. Se mere i boks 1. 

Transport, sundhed og kunstneriske uddannelser er udeladt grundet for få observationer (25 ledige i 2012).  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (version maj 2013). 

 

Inden for professionsbacheloruddannelserne, dvs. de mellemlange videregående uddannelser, er der 

også stor forskel på, hvor mange der ender i ledighed efter endt uddannelse. Blandt kunstnere og inden 

for levnedsmiddel, naturvidenskab og formidling går omkring hver 3. nyuddannet direkte ud i mindst 

20 ugers sammenhængende ledighed, mens det gælder for langt færre inden for transport og sundhed 

(9-12 procent). Inden for sundhedsfagene er der dog stor variation. Mens 2-5 procent af jordemødrene 

og sygeplejerskerne går direkte ud i mindst 20 ugers ledighed, så gælder det tilsvarende for 38 procent 

af ergoterapeuterne og 21 procent af fysioterapeuterne.   

 

Det ses desuden af tabel 3, at den voldsomme udvikling i ledigheden blandt nyuddannede professions-

bachelorer med en syvdobling i andelen af længerevarende dimittendledige især er drevet af udviklin-

gen inden for sundhed, samfundsfag, naturvidenskab og pædagogik – i høj grad uddannelser, der er 

rettet imod den offentlige sektor.  
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Tabel 3. Andel af nyuddannede, der er gået direkte ud i mindst 20 ugers ledighed, MVU 
  2008 2012 Ændring 2012 

  Pct. Pct. Pct.-point Antal pers. 

Transport mv. (fx maskinmestre) 1,1 8,8 7,7 26 

Sundhed 0,9 12,3 11,4 429 

- heraf sygeplejersker 0,1 4,9 4,8 95 

- heraf ergoterapeuter 3,0 38,3 35,3 125 

- heraf fysioterapeuter 0,7 21,8 21,1 128 

- heraf jordemødre - 2,3 2,3 - 

Kunstnerisk (fx designere) 4,2 31,9 27,7 115 

Teknisk (fx maskinteknikere, bygningskonstruktører) 4,7 24,3 19,6 455 

Pædagogisk 2,3 20,6 18,3 956 

- heraf lærere 1,4 19,4 18,0 347 

- heraf pædagoger 2,9 21,0 18,1 590 

Formidling (fx journalister) 16,2 29,1 12,9 52 

Samfundsvidenskabelig(fx socialrådgivere, HA-uddannede) 1,8 23,6 21,8 472 

Levnedsmiddel og ernæring(fx bachelor i ernæring) 11,9 32,3 20,4 96 

Humanistisk (fx erhvervssprog) 7,6 21,1 13,5 119 

Naturvidenskabelig (fx webudvikling) 0,8 29,1 28,3 86 

Alle nyuddannede professionsbachelorer 2,8 19,9 17,1 2.808 
Anm.: Tabellen viser andelen af alle nyuddannede i 2008 og 2012, der er gået direkte ud i sammenhængende ledighed i 20 uger. Se mere i boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (version maj 2013). 

 

 

Akademikere – 40 procent af humanisterne går direkte ud i ledighed 

Næsten hver femte nyuddannet akademiker går direkte ud i mindst 20 ugers sammenhængende le-

dighed. Det er dog langt fra et nyt fænomen, at akademikere har sværest ved at få fodfæste efter endt 

uddannelse. Ser man i forhold til ledigheden i 2008 – før den økonomiske krise – er andelen af længe-

revarende dimittendledige blandt akademikerne lidt mere end fordoblet, hvilket vidner om en langt 

mindre stigning i ledigheden end hos de øvrige uddannelsesgrupper.  

 

Nogle akademikere har dog oplevet en ret voldsom stigning i ledigheden. Inden for det sundhedsfaglige 

område er andelen af længerevarende ledige dimittender næsten seksdoblet fra 1,6 til 9 procent, og 

inden for de tekniske og jordbrugsfaglige område er der tale om en tre-firedobling.  

Hvis man kun ser på niveauet, er andelen af nyuddannede, der går direkte ud i længerevarende ledig-

hed, lavest blandt sundhedsvidenskabelige kandidater, og højest blandt humanister, hvor næsten 40 

procent går direkte ud i mindst 20 ugers ledighed.  

 

Endnu engang er der dog stor variation inden for de faglige områder. At godt hver 10. nyuddannet in-

den for det sundhedsvidenskabelige område går direkte ud i længere dimittendledighed dækker over 

relativt høj ledighed blandt farmaceuter, mens der blandt læger ikke er nogen ledighed. Tilsvarende 

inden for de tekniske fag, hvor 41 procent af arkitekterne går ud i ledighed, mens det blot er 19 procent 

af ingeniørerne, ligesom det samme niveau gælder for de samfundsvidenskabelige kandidater.  
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Tabel 4. Andel af nyuddannede, der er gået direkte ud i mindst 20 ugers ledighed, LVU 
  2008 2012 Ændring 2012 

  Pct. Pct. Pct.-point Antal pers. 

Sundhed 1,6 9,4 7,8 142 

- heraf læger - - - - 

- heraf tandlæger 1,6 11,8 10,2 14 

- heraf farmaceuter 10,1 34,4 24,3 85 

Kunstnerisk (fx billedkunst, kunsthåndværk) 12,8 21,5 8,7 70 

Teknisk  6,8 21,5 14,7 438 

- heraf arkitekter 13,5 41,1 27,7 90 

- heraf civilingeniører m.m. 5,5 19,1 13,6 348 

Pædagogisk  8,7 29,6 20,9 139 

Samfundsvidenskabelig 7,6 21,9 14,3 1.175 

- heraf jura 1,8 19,0 17,2 138 

- heraf økonomi 1,5 12,9 11,4 48 

- heraf politologi 7,2 22,3 15,1 102 

Levnedsmiddel og ernæring (fx levnedsmiddelvidenskab) 16,9 32,0 15,1 31 

Naturvidenskabelig (fx fysikere, kemikere) 11,7 25,6 13,9 367 

Jordbrugsvidenskabelig (fx dyrlæger) 5,4 20,5 15,1 73 

Humanistisk og teologisk (fx cand.mag. i sprog, historikere) 22 38,7 16,7 1.131 

Alle nyuddannede akademikere 10,5 24,4 13,9 3.566 
Anm.: Tabellen viser andelen af alle nyuddannede i 2008 og 2012, der er gået direkte ud i sammenhængende ledighed i 20 uger. Se mere i boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (version maj 2013). 

 

Figur 3 viser en samlet oversigt over andelen af nyuddannede fra 2012, der gik ud i mindst 20 ugers 

sammenhængende ledighed, når man ser på de forskellige uddannelsesgrupper. For de hårdest ramte 

fag er det omkring eller mere end hver tredje nyuddannet, der begynder karrieren med et ledighedsfor-

løb på mindst 20 uger. Selv for de uddannelser, der har lettest ved at få arbejde efter endt uddannelse, 

er det alligevel omkring hver tiende, der går ud i mindst 20 ugers ledighed. 
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Figur 3. Uddannelser med flest og færrest, der går direkte ud i mindst 20 ugers ledighed (2012) 

 

Anm.: Figuren viser andelen af alle nyuddannede i 2012, der er gået direkte ud i sammenhængende ledighed i 20 uger fordelt på uddannelsesgrup-

per og uddannelseslængde. Se mere i boks 1.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (version maj 2013). 

 

 

Unge kan med en uddannelse i bagagen halvere deres ledighedsrisiko 

Selvom ledigheden blandt nyuddannede fortsat er rekordhøj, så er det stadig en rigtig god ide at få en 

erhvervskompetencegivende uddannelse. Unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse har 

nemlig markant højere ledighed end unge med en uddannelse, som det fremgår af figur 4, der viser den 

gennemsnitlige ledighedsprocent fordelt på alder og uddannelse. Figuren viser, at unge faktisk kan hal-

vere deres ledighedsrisiko, hvis de får en erhvervskompetencegivende uddannelse.  
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Figur 4. Ledighedsprocent fordelt på alder og uddannelse, 2. kvartal 2012 

 

Anm: Arbejdsstyrken er baseret på den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik eksklusiv studerende. Personer med uoplyst uddannelse samt per-

soner med en gymnasial uddannelse som højeste fuldførte uddannelse er ikke vist. 2. kvartal 2012.   

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre.  

 

Samtidig viser AE’s fremskrivninger, at der frem til 2020 kun vil komme endnu større efterspørgsel ef-

ter uddannet arbejdskraft. Tendenserne på arbejdsmarkedet peger på, at vi kommer til at mangle 

30.000 faglærte og over 100.000 med en videregående uddannelse. Sidstnævnte er ikke nødvendigvis 

akademikere, men også personer med en kort- eller mellemlang videregående uddannelse. Samtidig 

viser fremskrivningerne, at der vil være et overskud på 80.000 ufaglærte, der kun har en grundskole-

uddannelse, samt et overskud på 60.000 personer, der kun har en gymnasial uddannelse. 

 

Det er altså ikke kun i øjeblikket, at den økonomiske krise har gjort det vigtigt for unge at have en er-

hvervskompetencegivende uddannelse. Det bliver kun endnu mere vigtigt fremover.  

 

Boks 1. Sådan har vi gjort 

AE har via DST adgang til det integrerede elevregister, der dækker danskenes uddannelsesstatus på offentligt regulerede 

uddannelser frem til og med 30. september 2012. Disse oplysninger har vi koblet sammen med DREAM-registeret, hvor 
oplysninger vedr. dagpenge og kontanthjælp findes på personniveau frem til medio maj 2013. Således er det muligt at følge 
overgangen til arbejdsmarkedet for de nyuddannede på de erhvervskompetencegivende uddannelser. I denne analyse har vi 

dels undersøgt, hvor mange der er fuldtidsledige et halvt år efter, at de færdiggjorde deres uddannelse, men det er også 
undersøgt, hvor mange der er gået direkte ud i hhv. 13 og 20 ugers sammenhængende ledighed. Et sammenhængende le-
dighedsforløb påbegyndes senest 5 uger efter, at uddannelsen er fuldført, og ophører først når den ledige har mindst fire 

uger uden ydelse. 1 
 
Som ledighed tæller både kontanthjælps- og dagpengeforløb. Både arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate 

kontanthjælpsmodtagere indgår, ligesom uger under aktivering også indgår. Uger på 6-ugers selvvalgt uddannelse indgår 
også i ledighedsuger.2  
 

I analysen er de nyuddannede opdelt på årgange i rullende. Således dækker ”2012” perioden fra 1. oktober 2011 til 30. sep-
tember 2012. 

 

                                                                 
1
 I forhold til analysen ”Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte” fra 9. januar 2013 er der foretaget små metodemæssige ændringer. 

Ændringerne betyder, at der måles på ledighedsforløb, der påbegyndes senest 5 uger efter dimission modsat tidligere 7 uger, samt at der i denne 

analyse måles på 20 ugers sammenhængende ledighed modsat tidligere 26 uger. Resultaterne i denne analyse er derfor ikke sammenlignelige med 

den tidligere analyse. Det har været nødvendigt at foretage de små justeringer for at kunne foretage en analyse på årgang 2012 allerede på nuvæ-

rende tidspunkt (august 2013).   
2 Dog er 6-ugers selvvalgt uddannelse først registreret fra august 2009. Det betyder, at der er databrud på dette tidspunkt, hvilket giver anledning 

til en stigning af ledige over sommeren 2009. Derudover har der været et skifte i brugen af koderne for 6-ugers selvvalgt i DREAM-registret, hvor-

for denne analyse både medtæller uger på 6-ugers selvvalgt uddannelse med og uden ydelse.   
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